
Ίδιο σπίτι, απλά πιο έξυπνο





Η αποστολή μας
Η αποστολή μας στη Netatmo είναι να αναπτύσσουμε 
προϊόντα, τα οποία βοηθούν να κάνετε το σπίτι σας 
πιο ασφαλές και πιο άνετο. Είμαστε αποφασισμένοι να 
σχεδιάζουμε προϊόντα που είναι:

 Όμορφα,
γιατί οι εσωτερικοί σας χώροι αξίζουν το καλύτερο

 Έξυπνα,
ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο για εσάς

 Aπλά,
επειδή σε κανέναν δεν αρέσουν τα πολύπλοκα gadgets



Το σπίτι είναι ο πιο προσωπικός σας χώρος. Είναι εκεί που χαλαρώνετε μετά από 
μια δύσκολη μέρα. Σας ζεσταίνει τις κρύες νύχτες του χειμώνα και σας δροσίζει τις 
ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Βλέπει τα παιδιά σας να μεγαλώνουν, να κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα, να λένε τις πρώτες τους λέξεις και τα προστατεύει από τον 
έξω κόσμο. Είναι εκεί όπου περνάτε σχεδόν τα δύο τρίτα της ζωής σας.

Αυτός είναι ο λόγος που επενδύσατε μήνες για να το επιλέξετε, που περάσατε 
Σαββατοκύριακα ψωνίζοντας για την επίπλωση και τη διακόσμησή του ώστε να 
νιώθετε όσο γίνεται πιο άνετα σε αυτό. Γι’ αυτό άλλωστε του δείχνετε ιδιαίτερη 
φροντίδα. Είναι η προέκταση του εαυτού σας, της οικογένειάς σας. Και όλα αυτά 
συνθέτουν αυτό που αποκαλείτε «σπίτι».

Το design, η αρχιτεκτονική, τα έπιπλα: όλα σχεδόν έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια. 
Κι όμως, ορισμένα πράγματα έχουν παραμείνει τα ίδια. Πρέπει να θυμάστε να 
σβήνετε τα φώτα πριν φύγετε από το σπίτι, να κλειδώνετε την πόρτα από φόβο 
τυχόν παραβίασης. Παιδεύεστε με τα θερμαντικά σώματα για να πετύχετε την 
κατάλληλη θερμοκρασία και αναρωτιέστε αν αερίσατε αρκετά τα δωμάτια. Και η 
παραμικρή αμφιβολία για κάποιο από αυτά τα φαινομενικά ασήμαντα πράγματα 
μπορεί να καταστρέψει την ημέρα σας. Τώρα, μπορείτε να τα ξεχάσετε όλα αυτά. 
Χάρη στη Netatmo, μπορείτε να είστε ξέγνοιαστοι.

H Netatmo σας βοηθά να πάρετε τον έλεγχο του σπιτιού σας, με απλότητα και 
διακριτικότητα, χωρίς ποτέ να εισβάλει στην προσωπική σας ζωή.

Netatmo,
ίδιο σπίτι, απλά πιο έξυπνο.

Το έξυπνο σπίτι σας είναι εδώ







Smart Κάμερα  
Εξωτερικού χώρου
Λάβετε ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο και αναλάβετε 
δράση αν κάποιος εισβολέας παραβιάσει την ιδιοκτησία σας

Έξυπνος προβολέας για προστασία μέρα και νύχτα
Ο έξυπνος προβολέας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανάβει όταν 
ανιχνεύει κάποιο άτομο, αυτοκίνητο ή ζώο. Σας βοηθά να βρείτε 
το δρόμο σας στο σκοτάδι και αποθαρρύνει τους ανεπιθύμητους 
επισκέπτες.

Εγκαταστήστε τη σαν ένα εξωτερικό φωτιστικό
Μετά συνδέστε τη στο Wi-Fi του σπιτιού σας και σε λίγα λεπτά, 
θα έχετε ένα έξυπνο σύστημα ασφαλείας με έναν ισχυρό 
προβολέα για έλεγχο και προστασία.

Έξυπνες ενημερώσεις: μείνετε ήσυχοι
Η Smart Κάμερα Εξωτερικού χώρου ανιχνεύει ανθρώπους, 
αυτοκίνητα και ζώα και στέλνει ειδοποίηση στο smartphone σε 
πραγματικό χρόνο αν εντοπίσει άνθρωπο, ζώο ή αυτοκίνητο 
στην ιδιοκτησία σας.

Λάβετε ειδοποιήσεις μόνο για τα σημαντικά
Προσαρμόστε τις ειδοποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες 
σας: επιλέξτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για οποιονδήποτε 
συνδυασμό ανθρώπων, αυτοκινήτων και ζώων. Χρησιμοποιήστε 
τη λειτουργία Alert-Zones για να επιλέξετε συγκεκριμένες 
περιοχές ειδοποιήσεων.

Πλήρως ασφαλή δεδομένα
Με τη Netatmo, τα δεδομένα σας είναι πάντα ασφαλή. Μπορείτε 
να αποθηκεύετε τα βίντεο τοπικά σε μια κάρτα microSD 
που είναι ενσωματωμένη στην κάμερα, χρησιμοποιώντας 
αποκρυπτογράφηση υψηλής ασφάλειας και αν το επιθυμείτε, να 
τα ανεβάζετε στο cloud μέσω του Dropbox, iCloud ή του FTP 
server σας.





Smart Κάμερα  
Εσωτερικού χώρου
Λάβετε ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο και αναλάβετε 
δράση αν κάποιος εισβολέας μπει στο σπίτι σας

Ειδοποιήσεις εισβολής
Γνωστό ή άγνωστο πρόσωπο; Με την τεχνολογία αναγνώρισης 
προσώπου και την άμεση ειδοποίηση εισβολής στο smartphone 
σας, που συνοδεύεται από φωτογραφία και καταγραφή video, 
μπορείτε να δράσετε μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Εύκολη εγκατάσταση
Δε χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για να εγκαταστήσετε 
την κάμερα. Χρειάζεστε απλά μια πρίζα, Wi-Fi, smartphone 
και λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Τοποθετήσετε την κάμερα 
ώστε να κοιτάζει προς την είσοδο, συνδέστε τη στο ρεύμα και 
κατεβάστε την εφαρμογή στο smartphone σας. Αυτό ήταν όλο!

Πλήρως ασφαλή δεδομένα
Με τη Netatmo τα δεδομένα σας είναι πάντα ασφαλή. Μπορείτε 
να αποθηκεύετε τα video τοπικά στην κάρτα microSD 
που είναι ενσωματωμένη στην κάμερα, χρησιμοποιώντας 
αποκρυπτογράφηση υψηλής ασφάλειας και αν το επιθυμείτε, να 
τα ανεβάζετε στο cloud μέσω του Dropbox, iCloud ή του FTP 
server σας.

Προστατεύστε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς σας
Χρησιμοποιήστε την αναγνώριση προσώπου για 
να προεγγράψετε τα γνωστά σας πρόσωπα και να 
απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και τις βιντεοσκοπήσεις τους. 
Έτσι, η Smart Κάμερα Εσωτερικού χώρου θα ανιχνεύει ξένους 
και όχι τα άτομα της οικογένειάς σας.

Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, χωρίς συνδρομή
Η αποθήκευση των video και όλες οι λειτουργίες και 
αναβαθμίσεις της Κάμερας Εσωτερικού χώρου είναι διαθέσιμες 
ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνδρομή.



Οι Smart Αισθητήρες Πόρτας και Παραθύρου ειδοποιούν για κάποιο πρόβλημα 
πριν ακόμα συμβεί η εισβολή: αν ανιχνεύσουν δόνηση ή αν μια πόρτα ή παράθυρο 
ανοίξει, στέλνουν άμεση ειδοποίηση στο smartphone σας. Τοποθετήστε τους στις 
πόρτες και τα παράθυρα που επιθυμείτε και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο σε 
περίπτωση διάρρηξης.

Smart Αισθητήρες Πόρτας 
και Παραθύρου
Λάβετε ειδοποίηση πριν ακόμα συμβεί η εισβολή

Οι Smart Αισθητήρες Πόρτας και Παραθύρου 
προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση 
απόπειρας παραβίασης της εισόδου. Για να 
λειτουργήσουν απαιτείται υποχρεωτικά η ύπαρξη 
της Smart Κάμερας Εσωτερικού χώρου.



Η Smart Σειρήνα Εσωτερικού χώρου συνδυάζεται άψογα με την Smart Κάμερα 
Εσωτερικού χώρου για να κρατά το σπίτι σας ασφαλές. Χρησιμοποιώντας την 
αναγνώριση προσώπου, η κάμερα διακρίνει γνωστά και άγνωστα πρόσωπα, ζώα 
και αβλαβείς κινήσεις. Αν ανιχνεύσει κάποιον εισβολέα, στέλνει ειδοποίηση στο 
smartphone, ενώ η Smart Σειρήνα Εσωτερικού χώρου ηχεί αυτόματα στα 110 dB.

Smart Σειρήνα  
Εσωτερικού χώρου
Αποτρέψτε τους εισβολείς και προστατέψτε το σπίτι 
σας από τις διαρρήξεις

Η Smart Σειρήνα Εσωτερικού χώρου προσφέρει 
επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση εισβολής.  
Για να λειτουργήσει απαιτείται υποχρεωτικά η 
ύπαρξη της Κάμερας Εσωτερικού χώρου.





Smart Ανιχνευτής Καπνού
Λάβετε ειδοποιήσεις σε περίπτωση φωτιάς, όπου κι αν 
βρίσκεστε

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο
Όταν ο Smart Ανιχνευτής Καπνού ανιχνεύσει καπνό, ηχεί ο 
συναγερμός των 85 dB και λαμβάνετε ειδοποίηση αμέσως στο 
smartphone σας. Απαραίτητο όταν είστε μακριά από το σπίτι!

10ετή διάρκεια μπαταρίας*
Ο Smart Ανιχνευτής Καπνού διαθέτει μπαταρία διάρκειας 10 
ετών* - τη μέγιστη διάρκεια ζωής για όλους τους ανιχνευτές 
καπνού. Δε θα χρειαστεί ποτέ να αλλάξετε μπαταρίες!

Εγκατάσταση χωρίς κόπο
Απλά τοποθετήστε τον ασύρματο Smart Ανιχνευτή Καπνού στην 
οροφή και κατεβάστε την εφαρμογή.

Λειτουργία Self-Test
Η λειτουργία Self-Test ελέγχει αν ο Smart Ανιχνευτής Καπνού 
λειτουργεί σωστά καθώς παρακαλουθεί συνεχώς τη μπαταρία 
του, τον αισθητήρα καπνού και τη σύνδεση  
Wi-Fi. Αν ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα, στέλνει ειδοποιήσεις στο 
smartphone.

*Διάρκεια ζωής για τυπική χρήση. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση 
του Smart Ανιχνευτή Καπνού.



Έξυπνες Ενεργειακές Λύσεις

Για αυτόνομη θέρμανση

Smart Θερμοστάτης
Πρόσθετες 

Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ



Λύσεις έξυπνης θέρμανσης για κάθε σπίτι
Η Netatmo δημιουργεί έξυπνες λύσεις θέρμανσης που σας επιτρέπουν να 
εξοικονομήσετε ενέργεια για να θερμάνετε το σπίτι σας, χωρίς να χάσετε την 
άνεσή σας.

Για κεντρική θέρμανση

Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ - 
βασικό πακέτο εγκατάστασης

Πρόσθετες 
Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ



Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας
Ο Smart θερμοστάτης λειτουργεί με ένα πρόγραμμα 
βασισμένο στο δικό σας τρόπο ζωής ώστε να παρέχει 
θέρμανση μόνο όταν χρειάζεται. Παρακολουθήστε την 
κατανάλωσή σας χάρη στο διάγραμμα της εφαρμογής και 
λάβετε προσωπικές συμβουλές μέσω του Monthly Energy 
Savings Report (Μηνιαία Αναφορά Εξοικονόμησης Ενέργειας).

Ελέγξτε τη θέρμανσή σας από παντού
Διαμορφώστε τη θερμοκρασία από απόσταση μέσω 
smartphone, tablet ή υπολογιστή. Προγραμματίστε τη 
θέρμανση ώστε να διασφαλίσετε ότι επιστρέφετε σε ένα 
ζεστό σπίτι.

Έξυπνη θέρμανση για μεγαλύτερη άνεση στο σπίτι
Λειτουργία Auto-Adapt: προβλέπει πότε πρέπει να ανάβει  
η θέρμανση ώστε να μην κρυώνετε ποτέ. 
Λειτουργία Auto-Care: ενημερώνεστε όταν ο Smart 
θερμοστάτης εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με τη θέρμανσή 
σας.

 Συμβατός με λέβητες αερίου, πετρελαίου, ξύλου και αντλίες θερμότητας.
 Μπορεί να τοποθετηθεί σε έπιπλο (ασύρματα) ή στον τοίχο.

Smart Θερμοστάτης
Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, κάθε μέρα







Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ
Ελέγξτε όλα τα καλοριφέρ σας θέτοντας την 
κατάλληλη θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο τη στιγμή 
που επιθυμείτε

Άνεση ή οικονομία;
Η επιλογή είναι δική σου.
Οι Πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ αποτελούν σημαντική 
προσθήκη στον Smart Θερμοστάτη. Μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε δύο λειτουργίες θέρμανσης. Η λειτουργία Comfort 
Priority δίνει εντολή στις Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ να 
θερμάνουν συγκεκριμένα δωμάτια σε μεγαλύτερη θερμοκρασία 
από αυτή του θερμοστάτη. Η λειτουργία Eco Priority δίνει εντολή 
να περιορίσουν τη θερμοκρασία.

Εξοικονομήστε ακόμα περισσότερη ενέργεια
Ανοίξτε τη θέρμανση μόνο εκεί που χρειάζεστε και όταν είναι 
απαραίτητο, χάρη στον χρονικό προγραμματισμό ανά δωμάτιο 
και εξοικονομήστε ακόμα περισσότερη ενέργεια. Η λειτουργία 
Open Window Detection (Ανίχνευση Ανοιχτού Παραθύρου) 
κλείνει αυτόματα το σώμα στο δωμάτιο προς αποφυγή 
απώλειας ενέργειας όταν ανιχνεύσει ανοιχτό παράθυρο.

Ελέγξτε τη θέρμανσή σας από οπουδήποτε
Ελέγξτε όλα τα καλοριφέρ, χρησιμοποιώντας μόνο μια 
εφαρμογή στο smartphone σας. Αλλάξτε τη θερμοκρασία σε 
κάθε δωμάτιο από τον καναπέ σας ή από οπουδήποτε στον 
κόσμο. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις βαλβίδες και 
χειροκίνητα, εφόσον βρίσκεστε στο σπίτι.



Πρόσθετη Smart Μονάδα Εσωτερικού χώρου
Παρακολουθήστε το εσωτερικό περιβάλλον των επιπλέον 
δωματίων που θα επιλέξετε. Ο Smart Μετεωρολογικός 
Σταθμός μπορεί να παρακολουθεί έως και τρία επιπλέον 
δωμάτια χρησιμοποιώντας τις Πρόσθετες Smart Μονάδες 
Εσωτερικού χώρου (μπορείτε να συνδέσετε 1 Smart 
Μονάδα ανά δωμάτιο). Έχετε πρόσβαση στις μετρήσεις 
θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας αέρα (CO2) σε 
πραγματικό χρόνο μέσω του smartphone σας.



Smart Οικιακός 
Μετεωρολογικός Σταθμός
Κατανοήστε και ελέγξτε το περιβάλλον σας

Ιστορικό των δεδομένων και κατανόηση του περιβάλλοντος 
στο πέρασμα του χρόνου
Αναλύστε τα δεδομένα σας για να κατανοήσετε το περιβάλλον 
σας στο πέρασμα του χρόνου, χρησιμοποιώντας προηγούμενες 
μετρήσεις και διαγράμματα, που είναι προσβάσιμα μέσω της 
εφαρμογής.

Παρακολούθηση του σπιτιού σε πραγματικό χρόνο
Λάβετε ακριβείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για την 
εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού σας, την υγρασία, 
τα επίπεδα θορύβου και την ποιότητα του αέρα. Λάβετε 
ειδοποιήσεις όταν η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι κακή 
και είναι ώρα να αερίσετε το δωμάτιο.

Ελάτε στην κοινότητα της Netatmo
Μοιραστείτε τα δεδομένα του καιρού με τους φίλους και 
την οικογένειά σας. Ελάτε στο Weathermap, το μεγαλύτερο 
δίκτυο από Smart Οικιακούς Μετεωρολογικούς Σταθμούς, για 
να συγκρίνετε τα δεδομένα σας με αυτά της κοινότητας του 
Netatmo Weather και να διερευνήσετε μετρήσεις σε πραγματικό 
χρόνο σε περισσότερες από 170 χώρες.

Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις
Δημιουργήστε προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για το κλίμα και 
τις καιρικές συνθήκες, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για ότι 
είναι σημαντικό για εσάς.

Πρόσβαση στα δεδομένα του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο μέσω του smartphone
Δείτε τις μετρήσεις του Smart Οικιακού Μετεωρολογικού 
Σταθμού σας σε πραγματικό χρόνο μέσω του smartphone 
σας. Μάθετε όλα όσα χρειάζεστε σχετικά με το εσωτερικό 
και εξωτερικό σας περιβάλλον, τοποθετώντας αντίστοιχα την 
μονάδα εσωτερικού χώρου στο δωμάτιο που σας ενδιαφέρει και 
του εξωτερικού χώρου εκτός σπιτιού.



Η τέλεια προσθήκη για τον Smart Οικιακό Μετεωρολογικό Σταθμό, το Smart 
Βροχόμετρο στέλνει τα δεδομένα των βροχοπτώσεων απευθείας στο smartphone 
σας. Ελέγξτε τη βροχόπτωση στον κήπο σας σε χιλιοστά ανά ώρα από απόσταση και 
σε πραγματικό χρόνο. Το Smart Βροχόμετρο είναι εξαιρετικής ακρίβειας και μετρά 
την ένταση της βροχής, καθώς και τις βροχοπτώσεις κατά την τελευταία ώρα και 
ημέρα.

Βροχή

Smart Βροχόμετρο
Μετρήστε τη βροχή σε συνδυασμό με τον Οικιακό 
Μετεωρολογικό Σταθμό



Το Smart Ανεμόμετρο αποτελεί την τέλεια προσθήκη στον Smart Οικιακό 
Μετεωρολογικό Σταθμό καθώς στέλνει τα δεδομένα του ανέμου απευθείας στο 
smartphone σας. Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία υπερήχων, μετρά την 
ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου με αξιοπιστία σε πραγματικό χρόνο – 
ακόμα και κατά τη διάρκεια καταιγίδων! Το Smart Ανεμόμετρο μπορεί επίσης να σας 
παρέχει πιο ακριβείς μετρήσεις της θερμοκρασίας «Αίσθησης» έξω από το σπίτι σας.

Κατεύθυνση ΑέραΤαχύτητα Αέρα

Smart Ανεμόμετρο
Μετρήστε τον άνεμο σε συνδυασμό με τον Οικιακό 
Μετεωρολογικό Σταθμό



Smart Μονάδα 
Παρακολούθησης Ποιότητας 
Αέρα Εσωτερικού χώρου
Ζήστε σε ένα υγιεινό περιβάλλον

Υγρασία
Ο ξηρός αέρας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Ο 
υγρός αέρας μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μούχλας και 
παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του άσθματος και των 
αλλεργιών. Βρείτε τη σωστή ισορροπία για κάθε δωμάτιο του 
σπιτιού σας.

Ποιότητα Αέρα
Ένα δωμάτιο με ανεπαρκή αερισμό οδηγεί σε υψηλά επίπεδα 
μόλυνσης του εσωτερικού αέρα. Μπορεί να επηρεάσει την 
υγεία σας, οδηγώντας σε πονοκεφάλους, κόπωση ή έλλειψη 
ενέργειας.

Θόρυβος
Συχνά, ένας διαταραγμένος ύπνος μπορεί να προκαλείται 
από θορύβους που δεν συνειδητοποιείτε ότι ακούσατε. 
Ελέγξτε τα ιστορικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα ύπνου 
της οικογένείας σας, για να καταλάβετε πώς μπορείτε να 
βελτιώσετε τον ύπνο τους.

Θερμοκρασία
Τα μωρά, όσο και τα μικρά παιδιά δεν είναι σε θέση ακόμα να 
ισορροπήσουν σωστά τη θερμοκρασία του σώματός τους. 
Εσείς μπορεί να αισθάνεστε καλά σε έναν χώρο, αλλά αυτός 
ο χώρος μπορεί να είναι πολύ ζεστός για εκείνα. Η Smart 
Μονάδα Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού 
χώρου σας συμβουλεύει για την ακριβή θερμοκρασία, την 
οποία χρειάζεται το παιδί σας για να νιώθει καλά.

Multi-Room
Συνδέστε αρκετές συσκευές της Έξυπνης Μονάδας 
Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Χώρου για 
την παρακολούθηση όλων των χώρων του σπιτιού σε μια 
εφαρμογή.





ValenaΤΜ Life 
with Netatmo

ValenaΤΜ Allure 
with Netatmo

CelianeΤΜ with 
Netatmo



ValenaTM Life / Allure with 
Netatmo & CelianeTM with 
Netatmo
Έξυπνοι διακόπτες και πρίζες για να ελέγχετε από 
απόσταση τα φώτα, τα ρολά και τις ηλεκτρικές 
συσκευές σας, από διακόπτες, από το smartphone 
σας μέσω της εφαρμογής Home + Control ή / και με 
φωνητικές εντολές.

Απλά μιλήστε
Δώστε απλές φωνητικές εντολές σε Siri, Google Assistant ή 
Alexa (λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα) και ελέγξτε τα 
φώτα, τα ρολά και τις ηλεκτρικές συσκευές σας, χωρίς καν να 
κουνήσετε το δάχτυλό σας.

Εύκολη αναχώρηση
Δε χρειάζεται να διασχίσετε όλο το σπίτι για να κλείσετε τα 
πάντα. Με ένα μόλις πάτημα του μπουτόν «Αναχώρηση» στο 
γενικό διακόπτη Master ή μέσω της εφαρμογής, μπορείτε 
ταυτόχρονα να σβήσετε όλα τα φώτα και τις ηλεκτρικές 
συσκευές που επιθυμείτε και να κατεβάσετε όλα τα ρολά 
όταν φεύγετε από το σπίτι.

Μείνετε σε επαφή με το σπίτι σας
Ελέγξτε τα φώτα, τα ρολά και τις ηλεκτρικές συσκευές από 
απόσταση μέσω του smartphone σας, λάβετε ειδοποιήσεις και 
παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας.

Συμπεριλάβετε και τον έλεγχο της θέρμανσης
Χρησιμοποιήστε τις λύσεις έξυπνης θέρμανσης της Netatmo 
(Smart Θερμοστάτης και Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ) για να 
συμπεριλάβετε και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στον έλεγχο 
του σπιτιού μέσω της εφαρμογής Home + Control.



Φωνητικοί βοηθοί
Για να σας προσφέρουμε περισσότερες και απλούστερες 
έξυπνες λύσεις για το σπίτι σας, σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας 
ώστε να είναι συμβατά με τους βασικότερους φωνητικούς 
βοηθούς της αγοράς.

Smart Κάμερα Εξωτερικού 
χώρου

Smart Κάμερα Εσωτερικού 
χώρου

Smart Ανιχνευτής Καπνού

Smart Θερμοστάτης

Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ

Smart Οικιακός 
Μετεωρολογικός Σταθμός

Smart Μονάδα 
Παρακολούθησης 
Ποιότητας Αέρα 
Εσωτερικού χώρου
Σειρές διακοπτών και 
πριζών ValenaTM Life / Allure 
with Netatmo & CelianeTM 
with Netatmo

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωνητικοί βοηθοί λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα





Εφαρμογές Netatmo
Οι εφαρμογές μας είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ελέγχετε 
τα προϊόντα μας από απόσταση με ασφάλεια και ευκολία από 
όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο.

Τις αναβαθμίζουμε τακτικά για να ενσωματώσουμε 
βελτιώσεις σε εργονομία ή χρήση.

Netatmo Security

Netatmo Energy

Netatmo Weather



Εφαρμογή with Netatmo

Legrand 
Home + Control



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 67 97 500

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr
www.legrand.gr

www.netatmo.com


